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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS 
 

1.1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos 

 

Nome do centro: Escola Oficial de Idiomas (36 01 86 89) 

Enderezo: R/ Celso Emilio Ferreiro s/n, 36 005 Pontevedra 

Teléfonos: 886 15 91 16 (conserxaría)  -  886 15 91 23 (dirección) 

Fax: 886 15 91 33 

Correo electrónico do centro: eoi.pontevedra@edu.xunta.gal 

Páxina web do centro: https://www.edu.xunta.gal/centros/eoipontevedra/  

 

1.2. Membros do equipo covid 

 

José Manuel Luaña Fontán, coordinador: redacción do plan; interlocutor coa Administración. 

María del Carmen Barreiro García, secretaria do centro: redacción do Plan; encargada da xestión do 

material; interlocutora coa administración en caso de ausencia do director. 

María Fernández González, vicedirectora: redacción do Plan; encargada da xestión da plataforma 

EduCovid; interlocutora coa Administración en ausencia do director 

Paula Gómez Cernadas (suplente) 

Eugenia Pintos Arís (suplente) 

Sonia Rodríguez Portela  (suplente) 

 

1.3. Centro de saúde de referencia 

 

Centro de saúde A Parda (986 86 88 24) 

Persoas de contacto: Dra. Reyes Dapena  /  Dr. Manuel Prieto 

 

1.4. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe 

 

O espazo de illamento está situado no salón de actos. Consta de mesa, cadeira, xel hidroalcólico, dotación 

de máscaras, papeleira con pedal, pantallas protectoras, termómetro e panos desbotables. 

 

 

 

mailto:eoi.pontevedra@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/centros/eoipontevedra/
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1.5. Número de alumnos por nivel e etapa educativa 

 

Nivel Básico A1:  16 grupos  /  163 alumnos/as 

Nivel Básico A2:  18 grupos  /  223 alumnos/as 

  Nivel Intermedio B1 

- Primeiro:  21 grupos  /  280 alumnos/as 

- Segundo:    2 grupos  /  15 alumnos /as 

Nivel Intermedio B2 

- Primeiro:  14 grupos  /  135 alumnos/as 

- Segundo:  13 grupos  /  175 alumnos/as 

Nivel Avanzado C1 

- Primeiro:  14 grupos  /  108 alumnos/as 

- Segundo:  10 grupos  /  92 alumnos/as 

Nivel Avanzado C2 

- Primeiro:  5 grupos  /  77 alumnos/as 

 

TOTAL GRUPOS:  113 

TOTAL ALUMNOS/AS.  1268 

 
 
 

  
1.6. Cadro de persoal do centro educativo 

 

Docentes: 35 

Persoal administrativo: 5 (Catro administrativos da EOI + unha administrativa do programa de inglés 

distancia “That’s English”) 

Persoal de conserxaría: 4 

Persoal de limpeza: 2 

 

Efectivo total do centro: 46 

 

1.7. Determinación de grupos estables de convivencia e determinación de medidas específicas 

 

Nas Escolas Oficiais de Idiomas non hai grupos estables de convivencia. 
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1.8. Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía 

compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias 

ao equipo COVID para comunicar incidencias e ausencias 

 

A comunicación farase vía telefónica chamando aos teléfonos de conserxaría (886 15 91 16  /  886 15 91 

17). O persoal de conserxaría avisará o coordinador ou un membro de equipo COVID da incidencia. 

 

1.9. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado 

 

     As ausencias por sintomatoloxía compatible coa covid-19 ou os casos confirmados comunicaranse ao                            

coordinador COVID quen levará un rexistro diario destas (ver Anexos). 

    Para as ausencias debidas a outras causas, seguirase o procedemento habitual: 

- Profesorado: avisará mediante chamada telefónica ou outro medio á xefatura de estudos quen 

procederá a rexistrar as ausencias 

- Alumnado: farase a través de CentrosNet 

   

1.10 .Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas 
  
 

   O coordinador ou un membro do equipo comunicará as incidencias ao Servizo de Alertas epidemiolóxicas 

de Pontevedra (de luns a venres, de 8.00 a 15.00: 986 88 58 09 / 986 88 59 97) ou ao Servizo de Alertas 

Epidemiolóxicas de Galicia (de luns a venres, a partir das 15.00 e fins de semana/festivos: 649 82 90 90). 

Poderá así mesmo poñerse en contacto para calquera dúbida coa Dirección da Xerencia da Área Sanitaria 

de Pontevedra, enviando unha mensaxe, na que se faga constar o centro de ensino, a persoa que realice a 

consulta e o teléfono de contacto, a: 

 

Ensino.covid19.pontevedra@sergas.es 

 

 
2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
2.1. Situación dos pupitres nas aulas 

 
En todas as aulas, as mesas e pupitres están situados como recollen as fotografías, respectando o 1.50m. 
de distancia; alumnos e alumnas están sentados/as mirando todos na mesma dirección, á fronte. 
Capacidade das aulas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17: 18 alumnos/as 

   Capacidade das aulas 2, 12, 13, 18, 19: 6 alumnos/as 
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   Capacidade da aula 20: 7 alumnos/as 
   Capacidade da aula 21: 10 alumnos/as 
    

             
 

 
 
 
 
 

 

2.2. Determinación do xeito de realizar as titorías cos/coas alumnos/as e coas familias 

 

As funcións das titoras e titores están recollidas no artigo 46º do  Decreto 189/2010, do 11 de novembro. 

Na EOI de Pontevedra, o horario de titorías establécese de cara a dispensar a maior atención posible ao/á 

alumno/a. Así, hai docentes que fixan as súas titorías en hora completa, en fragmentos de media hora ou 

de 20 minutos, antes ou despois do periodo lectivo, para atender un/unha alumno/a oficial que ten clase 

de mañá ou tarde. A dificultade reside para os/as alumnos/as que teñen clase a primeira hora da mañá: 
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xeralmente, o profesorado adoita atendelos a unha hora de conveniencia de ambos, fixada de mutuo 

acordo. Dada a situación especial do curso 2020-2021, cabe a posibilidade de realizar o profesor titorías 

en liña co seu alumnado. 

Para os menores de idade lévase a cabo un control rigoroso sobre asistencia / non asistencia ao centro. En 

caso de ausencia do menor, comunícase  aos/ás pais/nais por medio de mensaxes a través de CentrosNet. 

Para o curso 2020-2021 as titorías coas familias faranse preferiblemente mediante vídeoconferencia ou 

por teléfono. As familias que desexen unha titoría poderán solicitala enviando unha mensaxe ao enderezo 

electrónico corporativo do/a profesor/a quen atenderá o/a interesado/a na hora dedicada a tal efecto ou 

noutra hora fixada de mutuo acordo. Á súa vez, a/o profesora/a que desexe poñerse en contacto coa familia 

dun/dunha alumna farao mediante chamada telefónica ou correo electrónico. Estas eventuais titorías 

presenciais sempre terán carácter excepcional e realizaranse coas debidas medidas de protección. 

 

 

2.3. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro 

 

A canle principal de información é a páxina web do centro e a aplicación CentrosNet. Tamén se utiliza o 

teléfono e o correo electrónico. 

 

2.4. Uso da máscara no centro 

 

O uso da máscara será obrigatorio en todos os espazos do centro tanto para alumnado como para 

profesorado e PAS con independencia do mantemento da distancia interpersoal. Será obriga do alumnado 

levar cando menos unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en 

caso necesario. Esta obriga non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou 

dificultade respiratoria ou que, pola súa situación de dependencia ou discapacidade non dispoñan de 

autonomía para poñerse ou quitar a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable 

a súa utilización. A imposibilidade do seu uso deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do/a 

alumno/a. En caso de non poder usar máscara, facilitaraselles o uso dunha pantalla protectora ou mampara. 

Consideraranse condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo alumnado do 

uso da máscara e o incumprimento das instrucións do profesorado na aplicación do presente protocolo. 
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2.5. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

 

O Plan publicarase na páxina web da EOI e enviarase por CentrosNet. 

 

 

 

3. MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

3.1. Horario do persoal de limpeza  

Debido a que na EOI de Pontevedra contamos unicamente con dúas limpadoras, o persoal irá rotando 

semanalmente, de xeito que queden atendidas as necesidades do centro, tanto na quenda de mañá coma 

na de tarde-noite. A distribución de quendas semanal farase de común acordo entre o persoal de limpeza. 

O horario específico do persoal de limpeza queda fixado do seguinte modo: 

- HORARIO DE MAÑÁ: 8:00 - 14:00 HORAS 

- HORARIO DE TARDE-NOITE: 15:00 - 21:00 HORAS 

 

3.2. Protocolo de limpeza 

 

- AULAS: Daráselle prioridade á desinfección de superficies de aulas (pupitres alumnado e profesorado) 

e á ventilación. Con cada cambio de grupo por aula, o profesorado entrante procederá a ventilar a aula 

e a hixienizar o seu pupitre, teclado e rato do ordenador e o grupo de alumnas/alumnos entrante 

hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. Cada aula contará co material hixienizante necesario para 

desenvolver estas tarefas de desinfección previas á actividade lectiva. 

 

 

Debido a que a limpeza das aulas se realizará por prioridades e tendo en conta que cada período lectivos 

terá unha duración de 2 horas, haberá unha táboa de seguimento do proceso de limpeza, coa finalidade 

de poder facilitar ao persoal de limpeza un rexistro das aulas hixienizadas en cada momento. Nesta táboa 

farase constar a data, hora e sinatura da persoa encargada (ver Anexos) 
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- ASEOS:  O persoal de limpeza procederá á limpeza e hixienización  dos aseos 2 veces de mañá e 

outras 2 pola tarde. Haberá igualmente unha folla de seguimento (ver Anexos) 

 

         - OUTRAS ZONAS COMÚNS: No proceso de limpeza, tamén se terá especial atención nas zonas de 

uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, 

pasamáns, chans, teléfonos, perchas e outros elementos de similares características, así como de billas, 

elementos das cisternas e outros dos aseos. Ditos elementos serán manipulados polo profesorado e PAS. 

 

     - As medidas de limpeza estenderanse tamén aos departamentos, á sala de recursos, á conserxaría e á 

biblioteca no cambio de quenda. (1 limpeza pola mañá e outra, pola tarde). 

 

        - A secretaría e aos despachos de dirección (1 limpeza pola mañá). 

 

    - REPOSICIÓN DE MATERIAIS HXIENIZANTES: Cómpre repoñer toallas de papel e xel 

hidroalcólico, de xeito que sempre haxa a disposición da comunidade educativa os medios hixienizantes 

necesarios. 

 

- VENTILACIÓN: Haberá que realizar tarefas de ventilación frecuente nas instalacións: abrir 15 

minutos antes do inicio das clases, 5 minutos entre clases e 15 minutos ao final da xornada lectiva e de 

2 a 5 minutos cada 15/20 minutos durante o desenvolvemento das clases. Tamén se ventilará durante a 

hixienización das aulas polo persoal de limpeza. Cando as condicións metereolóxicas o permitan, na 

EOI de Pontevedra, as clases daranse coas ventas abertas. Haberá unha cheklist de ventilación nas 

distntas dependenzas da escola (ver Anexos) 

 
 

 
 

3.3. Orde de prioridades 

 

ESPAZOS DE MAIOR AFLUENCIA 

1. AULAS (2 limpezas: a primeira hora da mañá e a primeira hora da tarde, priorizando as aulas que se 

ocupan antes; ver documento de ocupación aularia) 

2. ASEOS (2 limpezas de mañá e 2 limpezas de tarde) 
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3. BIBLIOTECA (2 limpezas: 1 pola mañá e outra pola tarde) 

 

ESPAZOS DE AFLUENCIA MEDIA  

4. DEPARTAMENTOS (2 limpezas: 1 pola mañá e outra pola tarde) 

5. SALA DE RECURSOS (2 limpezas: 1 pola mañá e outra pola tarde)  

 

 

      ESPAZOS DE MENOR AFLUENCIA 

6. SECRETARÍA(1 limpeza de mañá antes de abrir) 

7. CONSERXARÍA (2 limpezas: 1 de mañá e outra pola tarde, antes do cambio de quenda) 

8. DESPACHOS DE DIRECIÓN (1 limpeza de mañá) 

9. SALÓN DE ACTOS (1 limpeza despois do seu uso e pechar con chave) 

 

 

 

3.4. Material e protección para as tarefas de limpeza 

 

Para a limpeza do centro, utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recén preparada ou 

calquera dos desinfectantes con acividade viricida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 

No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

Como é preceptivo para toda a comunidade educativa, o persoal de limpeza deberá utilizar máscara. Así 

mesmo, deberá usar luvas no momento de utilizar substancias abrasivas para a pel. Despois de cada 

limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de xeito seguro. 

 
 

 
3.5. Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

 
Todos os espazos da escola (aulas, departamentos, biblioteca…) dispoñen de papeleiras con tapa e pedal. 

Como norma xeral, para o material de hixiene persoal, procederase do seguinte modo: 

 

- Panos desbotables, toalliñas: botaranse nas papeleiras que hai nas aulas e en distintos espazos da 

escola 

- Máscaras e luvas botaranse na papeleira que hai na entrada principal 
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No caso que que un/unha alumno/a presente síntomas o material de hixiene persoal que utilice, panos 

fundamentalmente, tirarase na papeleira situada no espazo de illamento ao que se levará o alumno. A bolsa 

á que se bote dito material pecharase, meterase dentro doutra bolsa que tamén se pechará e levarase ao 

lixo 

 

O persoal de limpeza encargarase de recoller as bolsas das papeleiras e desbotalas no contedor situado 

diante do centro 

 
 
 

 
4. MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 
4.1. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro 
 
     O rexistro e inventario lévase a cabo por parte da secretaria do centro.  
 
 
4.2. Determinación do sistema de compras do material de protección 
 

Seguirase este procedemento: 

- Detección das necesidades de material de protección (por parte do persoal de limpeza, conserxes, 

profesorado e equipo covid-19). 

- Se for o caso, entrega da folla de pedimento interno á secretaria do centro (vid. folla de pedimento interno). 

- Estudo da necesidade real en equipo covid-19 e/ou equipo directivo (segundo as características da 

necesidade) 

- Solicitude de asesoramento e, se proceder, de presupostos varios. Se xa houber provedor seleccionado (caso 

de materiais de limpeza, por exemplo, este paso non se levaría a cabo). 

- Comparación de presupostos para elixir provedor final. 
- Adquisición de materiais. 
- Distribución de materiais por espazo. 

 
 

4.3. Procedemento de distribución e entrega do material e da súa reposición 

 

Levarase a cabo do seguinte xeito: 

- Recepción do material adquirido e cotexo de facturas e materiais entregados polo provedor. 

- Inclusión do material recibido no inventario específico de materiais covid-19, separando material fixo 

(cubos de pedal, termómetros, biombos…) de material consumible (hidroalcol, luvas, máscaras…). 
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- Distribución do material por espazos segundo a folla de pedimento interno (aulas, departamentos, 

bibliotecas, etc.) e tendo en conta o uso previsto. 

       Observación: No caso das máscaras para o personal docente e non docente, elaborouse unha listaxe 

onde as/os interesadas/os asinaron a recepción das mesmas. 

 

   Do control da reposición encargarase o personal de limpeza (hidroxeles, bolsas, xabón…) coa 

colaboración dos conserxes e do profesorado que tamén dará aviso cubrindo a folla de pedimento interno 

ao seu dispor. 

 

 

5. XESTIÓN DOS GROMOS 

 

5.1. Medidas a tomar  

 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compatibles 

con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19. 

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID (alumno/a ou profesional) que se 

encontren á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se 

confirme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á 

escola coma ao seu posto de traballo. Se finalmente a persoa con síntomas é confirmada coma un caso 

positivo, os conviventes deberán realizar unha PCR e gardar corentena, seguindo as instrucións do seu 

médico de cabeceira. 

 

5.1.1. Aparición de síntomas 

Cando un/unha alumno/a presente síntomas compatibles coa COVID-19, o/a interesado/a avisará na 

conserxaría, onde se procederá a localizar o coordinador do Equipo Covid ou, en ausencia deste, outro 

membro do equipo. Se ningún membro estiver dispoñible, será un/unha bedel quen acompañe a/o 

interesado/a. Colocaráselle ao/á posible afectado/a unha máscara cirúrxica, levarase á sala Covid prevista 

para tal efecto ata a recollida por parte da familia no caso do alumnado menor de idade. O alumnado maior 

de idade abandonará o centro polos seus propios medios, protexido con máscara. Antes de abandonar o 

centro, prégase encarecidamente que deixen constancia dos lugares que usaron na consexaría no 
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documento elaborado a tal efecto. Se a sintomatoloxía fose moi acentuada, procedería chamar o 061, tanto 

para menores como para maiores de idade.  

No caso do persoal do centro que presente síntomas, o protocolo será o mesmo que para o alumnado maior 

de idade. 

O alumnado e o persoal do centro deberán poñerse en contacto  co seu centro de saúde ata que a súa 

situación sexa valorada por un profesional médico que considerará a necesidade da realización dun test 

sanitario.  

A persoa que acompañe o caso sospeitoso deberá levar o material de protección adecuado: máscara 

cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. Excepcionalmente, no caso de que o/a alumno/a teña unha 

exención por xustificación médica e non a usara, a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula 

ou unha máscara cirúrxica, ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable.  

No caso de que coincidisen no tempo máis dun caso compatible coa sintomatoloxía Covid-19, os/as 

menores de idade agardarán acompañados por un traballador do centro diante da entrada principal. 

 

5.1.2. Casos confirmados 

Ante a aparición dun positivo COVID-19, tanto sexa de alumnado, profesorado ou persoal do centro, os 

profesionais sanitarios poranse en contacto co/a interesado/a e comunicaranlle o resultado. 

Pola súa banda, a Central de Seguimentos de Contactos, unha vez localizado o centro educativo solicitará 

ao Equipo Covid, a través da plataforma Educovid, datos relativos aos contactos estreitos, aos/ás 

compañeiros/a afectados/as, ao seu profesorado, así como a aquelas persoas próximas vencelladas ao 

centro educativo. 

O coordinador ou un membro do equipo deberá consultar co Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de 

Pontevedra (de luns a venres, de 8.00 a 15.00: 986 88 58 09 / 986 88 59 97) ou co Servizo de Alertas 

Epidemiolóxicas de Galicia (de luns a venres a partir das 15.00 e fins de semana/festivos: 649 82 90 90) 

e  consignar  a petición destas  os datos requiridos. Así mesmo, informará  ao Equipo Covid-Escola do  

centro de saúde de referencia da aparición dun caso positivo. 
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5.1.3. Persoas que realizarán as comunicación das incidencias á autoridade sanitaria e educativa 

 

Estas persoas serán os integrantes do equipo Covid. 

 

 

6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DOS SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

6.1. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa Xefatura territorial e de solicitude, de 

ser o caso, de persoal substituto 

 

Cando unha persoa se atope dentro dun grupo vulnerable para COVID-19 (persoas con enfermidade 

cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal 

crónica, inmunodepresión, cancro en fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, 

obesidade mórbida (IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos), deberanse seguir estes pasos: 

 

- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa 

solicitude á dirección do centro. 

- A dirección do centro emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as tarefas e 

condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de protección 

existentes. 

- A dirección do centro remitirá a/ solicitude/s á Inspección Médica da Xefatura Territorial de 

Educación 

- A dirección do centro procederá a pedir persoal substituto a través da aplicación 

https://www.edu.xunta.es/persoalcentros/, no caso que desde a Inspección Médica se confirmase  

a imposibilidade de adaptación da persoa ao posto de traballo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/persoalcentros/
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7. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 

7.1. Determinación de entradas e saídas  

 

Coa regulación de circulacións e de entradas e saídas preténdese evitar a aglomeración de persoas no 

centro. Tal como figura no plano en Anexos, habilitouse unha porta de entrada e outra de saída. Nos 

corredores establecéronse sentidos de entrada e saída diferentes en ambas marxes de xeito que a 

circulación se realice pola dereita de forma individual, respectando a distancia de seguridade. Estas 

circunstancias están indicadas mediante cartelería e dispositivos visuais (frechas) no chan e nos 

paramentos. Así mesmo, un núcleo de escaleiras quedou habilitado para subida e outro para baixada. 

Para as comunicacións verticais, o uso do elevador quedará limitado ás persoas que o necesiten por 

motivos de mobilidade; en todo caso, unicamente o poderá utilizar un usuario de cada vez, excepto se 

se necesita a figura do/a acompañante (lémbrese que con carácter xeral, non se permite a entrada dos 

proxenitores ou outros familiares ao centro educativo, salvo razón xustificadas ou relacionadas con 

procesos educativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro. 

A entrada realizarase de xeito gradual durante os cinco primeiros minutos posteriores á hora de comezo 

da clase e a saída farase da mesma maneira durante os cinco últimos minutos anteriores á hora de 

remate. O alumnado deberá agardar no exterior do centro ata o comezo da clase evitando permanecer 

nos corredores ou espazos común que non se poderán usar como espazos de espera. A este respecto é 

moi importante a puntuailidade de alumnas e alumnos. 

En cada cambio de grupo, é conveniente que tanto alumnado como profesorado proceda a hixienizar 

pupitres, cadeiras e ventile a aula. Así mesmo, será obrigatoria a hixiene de mans á entrada e saída da 

aula. 

 

7.2. Previsións sobre a cartelería e sinalética no centro 

 

Os distintos espazos do centro están debidamente sinalizados: 

 

- Carteis indicadores da entrada e saída do centro 

- Carteis indicadores do sentido da circulación no centro 

- Cartel recordatorio das medidas de prevención, na porta de acceso a cada aula 

- Cartel indicador en cada aula da capacidade máximo de persoas recomendado 
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- Cartel indicador en cada departamento, conserxería, secretaría, biblioteca, aseos, 

da cvapacidade de persoas recomendada 

- Cartel recordatorio das medidas hixiénicas a realizar, nos aseos 

- Cartel indicador do correcto uso da máscara, en cada aula 

- Frechas adhesivas que indican o sentido da circulación, no chan, nos chanzos de 

cada escaleira e nas paredes de subida e baixada ao primeiro andar 

- Carteis indicadores dos asentos que se poden usar no salón de actos 

- Números en cada pupitre nas aulas  

- Bandas adhesivas no chan para indicar a distancia de seguridade entre pupitres 

- Vinilos no chan indicadores da distancia de seguridade 

 

 

 

 

 

8. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

 

8.2.  Previsión de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva 

 

As instruccións recollidas no Protocolo de adaptación ao contexto da  COVID para o curso 20-21 

desaconsellan a realización de actividades ou eventos cun grande número de persoas. Consonte a estas 

indicacións, faremos  unha proposta de actividades culturais deseñadas para a súa implementación en 

entornas virtuais evitando deste xeito o amoreamento de persoas e reducindo o risco de propagación 

do virus. 

As actividades basearanse na cooperación interdepartamental e no tratamento de contidos/temas de 

xeito transversal fomentando a colaboración e o intercambio de ideas co obxectivo de compensar o 

distanciamento social derivado da actual crise sanitaria. 

 

8.3. Determinacións para as xuntanzas do Consello Escolar 

 

Os Consellos Escolares celebraranse  de maneira telemática (vídeoconferencia) ou presencial cando a 

importancia dos temas a tratar aconsellen a asistencia dos membros ao centro. 
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8.4. Eventos 

 

Dada a situación de excepcionalidade que se está a vivir, poderanse celebrar eventos de maneira 

presencial, sempre e cando as indicacións das autoridades sanitarias o permitan.  As actividades 

culturais programadas incluirán un plan de adaptación aos espazos virtuais, en previsión dun eventual 

peche temporal e sempre baixo a supervisión do equipo covid. 

 

 

 

9. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DO LABORATORIO DE IDIOMAS E 

DA BIBLIOTECA 

 

Tanto no laboratorio de idiomas como na biblioteca extremaranse os protocolos de limpeza e 

desinfección por tratarse de espazos de uso máis compartido. 

 

9.1. Laboratorio de idiomas 

 

Cada grupo só o poderá usar por un tempo máximo de 45 minutos, de maneira que entre as distintas 

utilizacións medie un intervalo de 15 minutos durante o cal se procederá á súa ventilación. O alumnado 

deberá traer os seus propios auriculares. O posto deberá ser desinfectado ao comezo da actividade e 

unha vez terminada a clase. O profesorado deberá levar rexistro das cabinas utilizadas durante a 

sesión.  

 

9.2. Biblioteca 

 

Seguirase este protocolo: 

1. Acceso e uso da biblioteca: 

 

- É obrigatorio o uso de máscara. 

- É obrigatorio hixienizar as mans antes e despois de acceder á Biblioteca empregando o 

dispensador de xel hidroalcólico da entrada.  

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

- Respectarase a distancia interpersoal de seguridade (1,5 m) en todo  momento. 

- Para unha correcta ventilación do espazo, a porta e/ou as xanelas permanecerán abertas o 

maior tempo posible durante o seu uso. 

- Os postos disponibles estará sinalizados cun número e a capacidade máxima será de 18 

persoas: 

o 12 persoas nos postos de lectura 

o 3 persoas nos ordenadores 

o 1 persoa encargada da biblioteca). 

o 2 alumnos/as realizando devolución ou préstamo 

- As persoas que utilicen a biblioteca deberán cubrir un rexistro de asistencia indicando o día, 

franxa horaria e posto(s) (de lectura ou ordenador) que usaron. 

- Os ordenadores empregaranse única e exclusivamente para realizar tarefas educativas. 

- Despois de utilizar un posto (de lectura ou ordenador) é necesario desinfectalo antes de 

abandonar a sala. 

- Os postos sinalizados non poderán ser utilizados. 

- As persoas que desexen manipular os libros dos andeis deberán contactar coa persoa 

encargada da biblioteca. 

 

2. Préstamo e devolución de fondos.  

 

- No momento do préstamo ou devolución só poderá haber unha persoa no mostrador da 

Biblioteca gardando a distancia de seguridade. 

- Cando non haxa un profesor/a de garda na biblioteca, os/as usuarios/as poderán depositar os 

fondos no buzón de devolucións vermello situado fóra da biblioteca, a carón da vitrina de 

novidades. 

- Cando haxa un/unha/ profesor/a de garda na biblioteca, o material devolto depositarase no 

buzón onde permancerá alomenos catro horas para garantir a seguridade de todos/as os/as 

usuarios/as 
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- Os fondos dispoñibles pódense consultar na páxina de Opac Meiga 

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/BuscaAvanzada.aspx?CodigoBiblioteca=PEJ003. En 

caso de dúbida, preguntar ao profesorado pertencente ao equipo da biblioteca. 

 

3. Actividade lectiva na biblioteca 

 

- Ao tratarse dunha biblioteca escolar, as actividades lectivas Terán prioridade sobre o estudo 

ou lectura en sala. Cando se estea a realizar unha actividade, os/as usuarios/as deberán 

empregar os postos de lectura habilitados fóra da biblioteca en distintos espazos da planta 

baixa da escola 

 

- Para evitar que coincida máis dun grupo na biblioteca, deberase reservar o seu uso 

previamente a través da Intranet de centro. 

 

 

 

10. NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO CON NEE 

 

Con carácter xeral, no caso do alumnado con necesidades educativas especiais, mantéñense as catro 

medidas fundamentais na prevención do coronavirus: uso de máscara de protección (de forma 

obrigatoria en maiores de 6 anos sempre que a toleren), incremento da hixiene de mans ata un mínimo 

de 5 veces ao día, manter a distancia física establecida de forma xenérica de 1 metro e medio, e 

potenciación da ventilación dos espazos pechados.  

Unha vez identificado este alumnado, procederase da seguinte maneira: 

O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou hixiénica, que cumpra coa 

normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 0065 (para as reutilizables). Neste colectivo, será 

necesario verificar a tolerancia da persoa á máscara. Se non fose posible a súa utilización, prescindirase 

do uso da máscara por parte do/a alumno//a e manterase un cumprimento estrito da distancia de 

seguridade. 

Naqueles casos nos que o alumno/a poida facer uso de máscara e nos que non sexa posible que os 

profesionais que interveñen  con el garden a distancia de seguridade para as diferentes actuacións 

precisas (aseo, outros apoios á autonomía persoal, etc), hai que extremar as precaucións de hixiene de 

mans, e utilización de máscara cirúrxica ou textil co marcado UNE 0065, xunto coa recomendación da 

utilización da pantalla. 

 

 



21 

 

 

Nos restantes casos manterase unha distancia de 1,5 metros de forma xenérica  co resto do persoal e 

alumnado. Se non se puidese manter esta distancia e esta tivese que ser reducida, complementaríase coa 

utilización de mamparas de separación entre os escritorios. 

Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información relevante para o alumnado 

mediante a utilización dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicación, e das modalidades 

comunicativas que utilice o alumnado. A tal fin o centro dispuxéronse pictogramas informativos para 

facilitar a accesibilidade aos distintos espazos do centro así como información sobre a Covid-19.  

 

 

11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de 

protección e inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio 

común do cumprimento das normas. 

 

 

11.1. Uso dos departamentos  

 

A capacidade máxima recomendada por departamento queda fixado do seguinte modo: 

- Departamento de alemán/portugués: dúas persoas 

- Departamento de francés: dúas persoas 

- Departamento de galego/italiano: tres persoas 

- Departamento de inglés: seis persoas 

- Sala de recursos: catro persoas 

En cada departamento hai xel hidroalcólico e material desinfectante co que o profesorado poderá 

hixienizar os materiais compartidos antes e despois do seu uso 

 

 

11.2. Reunións dos órganos colexiados do centro 

 

Os órganos colexiados pódense constituír, convocar, celebrar as súas sesións, adoptar acordos e 

remitir actas a distancia (artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector 

Público).  
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Na EOI de Pontevedra, as reunión dos órganos colexiados faranse preferentemente de xeito presencial, 

sempre e cando a capacidade máxima dos espazos o permita. Poderán seguir as reunións por 

vídeoconferencia o profesorado das seccións adscritas para evitar desprazamentos e contactos 

innecesarios. 

 

 

12. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO E PEDAGÓXICO 

 

12.1. Educación en saúde 

 

- proxección nas pantallas dos corredores de vídeos informativos sobre medidas de prevención 

e hixiene. 

- Difusión e proxección o primeiro día de clase da infografía que resume o protocolo covid. 

- Recordatorio periódico por parte do profesorado das medidas de prevención e hixiene.  

- Colocación de información con pictogramas 

- Publicación na web da información actualizada relativa á COVID-19. 

 

12.2.  Profesorado encargado da implantación e coordinación das aulas virtuais 

 

O persoal docente designado pola dirección será o encargado de poñer en marcha e asegurar o 

funcionamento da aula virtual, crear cursos, así como de divulgar as accións de formación que estean 

dispoñibles para o conxunto do persoal docente. 

Durante o curso 2020-2021 este grupo estará configurado por María Fernández González, Eugenia 

Pintos Arís e Elma Barreiro Abad e contará co apoio dos coordinadores TIC dos departamentos 

didácticos. 

O profesorado facilitará ao alumnado a inscrición na aula virtual, así como que se matriculen en cada 

un dos cursos dos que forman parte. Á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado 

coñece o funcionamento do seu curso e a metodoloxía que seguirá para o ensino telemático. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO I. MODELO REXISTRO DE LIMPEZA DE AULAS 

 

 

 

REXISTRO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DO CENTRO 

 

  

  AULA ______ 

 

 

DATA HORA PERSOA ENCARGADA 
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ANEXO II. MODELO REXISTRO LIMPEZA DE ASEOS 

 

 

 

 

REXISTRO DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN DO CENTRO 

 

 

  ASEOS PROFESORADO/ALUMNADO  

 

 

DATA HORA PERSOA ENCARGADA 
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ANEXO III. MODELO REXISTRO DE VENTILACIÓN DO CENTRO 

 

 

 

 

REXISTRO DE VENTILACIÓN DO CENTRO 

 

 

DATA HORA PERSOA ENCARGADA 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

ANEXO IV. PLANO DE CIRCULACIÓN DO CENTRO 
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      ANEXO V. MODELO REXISTRO DE AUSENCIAS DE ALUMNADO,   

 

                          PROSERADO E PAS 

          

              
 

O control diario de ausencias do profesorado levarao a cabo a xefatura de estudos; o 

control de ausencias do alumnado efectuarao o profesorado a través de Centros Net, as 

faltas do PAS rexistraráas a secretaria do centro. 

As ausencias de alumnado, profesorado e PAS por casos relacionados coa COVID-19 

estarán recollidas diariamente nunha táboa por parte do coordinador Covid quen así 

mesmo levará un rexistro individualizado de cada caso: 

 

REXISTRO DIARIO 

 

- ALUMNAS E ALUMNOS 
 

MES:  

 

Apelidos e nome Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

 

 

- PERSOAL DOCENTE 

 

MES: 

 

Apelidos e nome Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

 

 

- PERSOAL NON DOCENTE 

 

MES: 

 

Apelidos e nome Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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REXISTRO INDIVIDUALIZADO 

 

 

 

ALUMNADO 

 

APELIDOS E NOME  

GRUPO  

HORARIO  

AULA nº  

MESA nº  

OBSERVACIÓNS  

 

 

PROFESORADO 

 

APELIDOS E NOME  

OBSERVACIÓNS  

 

 

PAS 

 

APELIDOS E NOME  

OBSERVACIÓNS  

 

 

 


